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(pieczęó nagłówkowa laboľatoľium;
w spľawozdaniu sporądzonym w postaci
elektronicznej _ nanła i adľes laboratoľium)

Kľaków, 22.lL20l7

(miejscowośó, data)

Spľawozdanie z badań nr 53lŻ0l7
(Zastępuje sprawozdanie zbadań nr 34/2017 z dnia 0l .09.2017)

Typ i narwa wyrobu budowlanego, któľego próbkę poddano badaniu: TERMOLEP-GL uelastyczniony
klej do pĘrtek

Nazrrya i adres zlecającego przeprowadzenie badań: opolski Wojewódzki lnspektor Nadzoľu
Budowlanego, ul. Ozimska 19,45-057 Opole

Imię, nazwisko i stanowisko sfużbowe przeprowadzającego badania:
Adam Wiśniewski - Starszy technik,
Anna Parylak _ inżynieľ chemik,
Anna Skawińska - technolog

!ĺ. oznaczenie pľóbki

1. Miejsce pobľania próbki: u sprzedawcy: Pana Mariusza Segeta pľowadącego działalnośó
gospodarczą od fiľmą: SEGET Tľanspoľt - expoľt- impoľt Maľiusz Seget, ul. Bľzozowa 27a,
Kolanowice,46-024 Łubniany - Huľtownia Budowlana, ul. oleska 1, Jełowa, 46-024 Łubniany

2.Datapobrania próbki: 2l.06.2017 ľ.; nľ pľotokołu pobľania pľóbki: 1

3' Data dostarczenia próbki: 05.07.2017 r.; nr protokołu pľzyjęcia próbki: 29l20l7

4. Oznaczenie producenta: KOSBUD Bľacia Kosińscy Adam Kosiński o Maľiusz Kosiński, Maľcin
Kosiński Sp. j. , Dziękowizna, ul. Waľszawska 14, 05_300 Mińsk Mazowiecki

5. Oznaczenie seľii lub paľtii produkcyjnej albo inny element idenĘfikujący:27 .04.2017 006

6. Teľmin tľwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje: okľes pľzydatności 12 miesięcy od daty
produkcji

7' okľeślenie sposobu opakowania pľóbki: pľóbka w opakowaniu handlowym, owinięta folią i taśmą,
oraz opatrzona etykietą z napisem ,,Pľóbka do badań'' , opieczętowaną pieczęciami WINB w opolu. Na
opakowaniu pľzyklejona naklejką ,,wyľób zakwestionowanyo' z danymi teleadľesowymi Nadzoru
Budowlanego w opolu oľaz numeľem postanowienia l99ll7
8. Wielkośó paľtii wyľobu budowlanego, z któĘ pobľano pľóbkę: 28 worków

9' Wielkośó (ilośó, masa, objętośó) pľóbki: 1 woľek o wadze 25 kg

'imš. AB 054
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Zakład Gipsu i Chemiĺ Budowlanej 10-34/KTG

Spľawozdanie z badań nr 53lŻ0l7

10' Przepisy, dokumellty noľmalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, któľe zastosowano pľzy
pobieľaniu i zabezpieczaniu pľóbki :

- arĺ. ] 6 usĺ' 2a usĺawy z dnia ] ő kwietnia 2004 r., o wyľobach budowlanych (eksĺ jednolity Dz, U z
20]6 ľ. poz' l570) oraz s2 ľozporzqdzenia Ministľa Infi'astľukĺury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015 ľ. w sprawie pľóbeku,yrobów budowlanych wprowadzanych d'o obľotu lub udostępnianych na
rynku kľajowynl ( Dz'U. 20l5 poz. 2332)

1 l . Data przepľowadzęnia badania: 19.07 .Ż017 - 31 '08.Ż01'7

12. Miejsce pľzepľowadzeniabadania (eśli zostało wykonane poza siedzibą laboľatoľiurn): nie dotyczry

B. Wyniki zleconych badań oľaz idenĘfikacja zastosowanych metod badań

oględziny: Pľóbka dostarczona w opakowarriu handlowym W stanie oľaz ilości umożliwiającej
pľzeprowadzenię badali w zleconyn zakľesie.

B adan ia ťlzy czl"lo - cllem iczn e :

PN-EN lŻ004+A1:Ż012 Kleie do nl ia, ocena zgodności, klasyfikac.ja i oznaczen.ie

Wlaściwość / Wvniki oznaczeŕt

Waľtość
Średnia

wytľzymałości,
ĺN/mm2l

Badanie
wedlug

Wvtrzvmałoś,ć złącza wyrażona .iako: przyczepność początkowa, [N/mm2]

0,9 (+ 9,2;
PN-EN

I 348:2008,
p.8.2

Siła ľozciągająca' [N] 2s90 Ż380 2290 Ż|'70 Ż2|0 2140 2200 2350 t970 Ż040

Wytrzymałość, [N/nlnl'] 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0.9 0,8 0,8
Rodzaj zniszczenia polączenia t/ CF.A CF-A CF-A CF.A CF.A CF-A CF-A CF-Á CF.A CF-A

Tľwalośó w warunlłach działania wody/wilgoci wyľażona jako: przyczcpność po zanuľzeniu w wodzie' [N/mm

0,5 (+ 9,1;
PN-EN

I 348:2008,
p.8.3

Sila rozciągająca, [N] 1510 I 280 1200 I s80 t260 1310 I 150 I 040 980 980

WytrzyInałośl, IN/nlln'.| 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0.4 0,4
Rodzaj zniszczenia połączenia */ AF-T AF-'ľ ÁF_1' AF'-T AF-T AF-T AF-T AIT-T AF-T AF.T

'I'lwłłość w waľunkach kondycjonowania/staľzenia tcľmiczncgo rYyrażona jako: przyczepność po starzcniu
termicznym, lN/mm2l

0,1 (+ 6,1;
PN-EN

I 348:2008,
p.8.4

Siła rozciągająca, tNl r80 120 180 t20 ŻŻ0 150 190 230 l l0 r60

Wytrzynlalość, [N/nlnl'] 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
lŁodzaj zniszczenia polączellia *l AF-'ľ AF-T AF.T AF-T A|-'-'ľ AF-T AF-T AF-T AF-1' AF.T

T'ľwalośl w warunkaclr cykli znmrażnnia _ ľozmľażania wyľäżona jako: pľzyczepność po cyklach zamrażania-
ľozmľażania, ĺN/mm'ŻI

1,4 (+ 9,21
PN-EN

1348:2008
Siła ľozciągająca, tNl 34Ż0 30ó0 3780 3270 4030 3780 3',720 3430 3Ż50 3470

Wytrzynałość, [N/rnm'] t,4 l,Ż 1,5 1.3 1,6 1,5 1,5 r,4 1,3 1,4 p.8.5

l{odzaj zniszczenia połączen ia*/ CF-A CF-A CF-A CF-A CF-A CIT-A CF-A CF-A CF-A CF.A

War1ośl śľeclnią obliczorro zgodnie z wymaganiami właściwei noľmy, tj' po odľzuceniu wynikórv odbiegających więce.j niz * Ż0 %o od

waľtości śľedniej
*/ stosowano oznaczęniazniszczen|apołączeń zgodrrie z opisem podanym w noľmie PN-]]N 12004+A1:20l2 to jest:

AF-S - zniszczenie na gľanicy faz pomiędzy klejem i podłożem, CF-s _ zniszczenie w waľstwie podłożą
AF-T _ zniszczenje ponliędzy płytką a kleiem CF-T - zniszczelie w płytce ceľamicznej

BT _ zniszczellie lniędzy płytką a elementetn z ucltwytem do rozciągania, CF-A - zníszcz'enie w waľstwie kleju (zapľawy)

Podane wańości niępewności wyników są niepewnością ľozszerzoną obliczoną dla poziomu ufności 95 %

i współczynniku ľozszerzenia k:2 i nie uwzględniają etapu pobieľania próbek. Spľawozdanię z badań bęz
pisemnej Zgody laboľatoľium badawczego nie może byó powielane inaczejjak tylko w całości. Wyniki ozĺ1aczen
dovcza waftości śľednich. Wvniki badań odnosza sie wvłacznie do badanvch pľóbęk
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Zal<ład Gipsu iChemiĺ Budowlanej

Spľawozdanĺe z badań nr 53lŻ017

PN-EN ISo l 71ó:2010 - Badania ľeakcji na ogień wyľobów - olcreśląnie ciepła spalania bľutto
(w aľĺ o ś c i kal oľycznej )

lnne badania: bľak

l.p. Właściwości Wyniki oznaczeÍl Śľednia Badanie według
2 3 4 5

Ciepło spalania [MJ/kg] 0,Ż4|0,21 l0,06 0,17 PN-EN ISO 1716:2010
opis badanej pľóbki:

o Masa powieľzchniowa: 4,16 kgĺmz przy zuŻyciu ok. 5,00 kgl^'
o Wartośó równoważnika wodnego R: 0,0l0899 MJ/I(

Szczegőły sęzonowania pľóbki: Pľóbkę sęZonowano, zgodnie zpkt 4.2 noľmy PN-EN 13238:Ż011 w tempeľatuľze
(23+Ż oC), wilgotność względn a 5 0+5Yo
odstępstwa od zastosowanej metody badawczej: Nie wystąpiły
Podane waI'tości niepewności wyników są niepewnością ľozszďzoną obliczoną dla pozióllru ufno<ci 95 %
i współczynniku ľozszęľzeniak=Ż i nie uwzględniają etapu pobieľania próbek. Spľawozdanie zbadanbez pisemnej
zgody laboľatoľium badawczego nie może byó powielalrc inaczejjak tylko w całości. Wyniki oznaczen doĘczą
waftości śľedniclr. Wyniki badań odnoszą się wyłączrie do badanych pľóbek

PN-EN ISo 1 18Ż:Ż010 - Badania ľeakcji na ogień wyľobów - Badanie niepalności

l.p. Właściwości Wyn iki poszczególny ch oznaczen
Wyniki

oznaczeń Badanie według

I 2 J 4 5

Pľzyrost tempeľatuľy [oC] 1,2 I,Ż t,2 1,2 |,Ż |,Ż PN-EN ISo l 18Ż:2010

Ż. Ubýek masy [%] 5,81 6,10 5,96 6,13 6,02 6,0 PN-EN ISo l l82:Ż010

J. Spalanie płomieniowe [s] 0 0 0 0 0 0 PN-EN ISo 118Ż:Ż010

Podane waltości niepewności wylrików są niepewnością ľozszeľzoną obliczoną dla poziomu ufności 95 o/,

i współczynniku ľozszerzeniak=2 i nie uwzględniają etapu pobieľania pľóbek. Spľawozdanię z badali bez pisemnej
zgody laboľatoľium badawczego nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Wyniki on'laczeń dotyczą
waltości śľednich. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych pľóbek
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Zakład Gipsu i Chemiĺ Budowlanej 10-34/KTG

Sprawozdanie z badań nr 53ĺ2017

ocena i inteľpľetacja wyników badań na zgodność z deklaľowanymi właścĺwościami uĘtkowymi
wyľobu budowlanego okľeślonymi w pkt 4 ,,Pľotokołu pobľania pľóbki wyľobu
budowlanego/próbki kontľolnej wyľobu budowlanego nľ 1'':

Uwagi: Zamieszczona w sprawozdaniu opinia i interpľetacja wyników zbadan nie jest objęta akľedýacją

Sprawozdanie sporządzono w tľzech egzemplarzach.

U,y1,Ę

(imię, nazwisko i podpis kieľownika
Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej)

Właściwości

Deklarowane
właściwości

uĄrtkowe wyľobu
budowlanego

Waľtośó uzyskana Ocena

Wýľzymało śó zŁącza wyrażona j ako przyczepnośó
ooczatkowa " lN/mm2l

> 0,5 0,9 ZGODNY

Trwałośó w waľunkach działania wody/wilgoci
wyraŻona jako przyczepnośó po zanutzeniu w wodzie ,

IN/mm'l
> 0,5 0,5 ZGODNY

Trwałośó w waľunkach kondycjonowaniďstarzenia
teľmicznego wyrażona jako przyczepnośé po starzeniu
termicznvm. [N/mm2.l

> 0,5 0,1 NIEZGODNY

Trwało ś ó w warunkac h cyk l i zamr ażania i ľ ozmľ aŻania
wyraŻona jako przyczepnośó po cyklach zamraŻania-
rozmraŻania' [N/mmzl

> 0,5 1,4 ZGODNY

Reakcja na ogień

Klasa ľeakcji na ogień AI AI

ZGODNY

przyrost temperatury - 
^T, 

['C] <30 7,2

ubýek masy- Lm,[oÁ] <50 6,0

spalanie płomieniowe _Tf, [s] 0 0

ciepło spalania - PCS [MJ/kg] <2,0 0,17
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